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ประจ าเดือนเมษายน 2563



สวัสดีค่ะ

เข้าสู่เดือนเมษายน 2563 แล้วน่ะคะ เป็นช่วงที่เราน่าจะต้องมีวันหยุดยาว ๆ กันเพื่อกลับไปเย่ียมบ้าน เนื่องในเทศกาล

สงกรานต์และปีใหม่ไทย เพียงแต่ในปีนี้  เรายังต้อง work from home ยังต้อง physical distancing ซึ่งก็เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยตนเอง 

และสังคมที่เราอยู่ และก็เป็นเร่ืองที่น่ายินดีว่า ทั้งที่คณะ และ สจล. ยังไม่มีบุคลากรท่านใด ป่วยจาก COVID-19 กันเลย... Guard อย่าตกน่ะคะ

สจล. ยังคงระดมสรรพก าลังและมันสมอง KMITL Go Beyond the Limit อย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินมาตรการช่วยเหลือ

นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในช่วงการระบาด Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมสู้โควิด เช่น ห้องความดันลบ        

การประกันภัย Covid-19 ให้กับนักศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่เมษายน 63 นี้เป็นต้นไป การยกเว้นค่าเทอมภาคเรียนที่ 3/2562 ลดค่า

เทอมร้อยละ 10 ในภาคการศึกษาที่ 1-2/2563 การจ้างงานบัณฑิตใหม่ และการจัดต้ังกองทุนสู้ Covid-19 เป็นต้น รวมถึงโครงการ สจล      

เราไม่ทิ้งกัน “พี่ช่วยน้อง ครูช่วยศิษย์” โดยเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนการศึกษาโดยสามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 200

การจัดอบรม MS TEAMS เพื่อการเรียน online อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง platform ของส านักหอสมุดในการน าต าราของคณาจารย์    

ไปเผยแพร่ การให้ความรู้ในช่วงของ “ที่นี่ลาดกระบัง” EP 5 การบริหารการเงิน ช่วง Covid-19 ซึ่งได้วิทยากรของคณะการบริหารและจัดการ 

อาจารย์โอปอล์ ไปร่วมพูดคุย และน้องส้มโอ นักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ ที่ได้มีโอกาสไปร่วมขับร้องเพลงในนามของสถาบัน ฯ      

เพื่อ cheer up ทุกคนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ไพเราะมากค่ะ

ส าหรับคณะ ฯ นั้น ข่าวคราวในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ยังคงเป็นการท างานแบบ physical distancing กันอย่างเข้มข้น     

มีการจัดประชุมกันหลายคร้ังทีเดียว เพื่อให้ได้ข้อสรุปส าหรับการจัดการเรียนการสอน การสอบ การปรับรูปแบบการฝึกงาน ที่สามารถเลือก  

ที่จะฝึกแบบ work from home กับองค์การธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 หรือสามารถฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ หรือจะ     

ไม่ฝึกงานเลย และเลือกการท า Independent study แทนโดยจะมีการน าเสนอในเวทีประชุมวิชาการแห่งชาติเป็นเงื่อนไขประกอบการจบรายวิชานี้ 

ให้กับนักศึกษาของเราอย่างเหมาะสมที่สุด ความห่วงใยต่อคณาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุมออนไลน์ การเปิด

help lines และ online EduTech Support (OES) โดยมีน้อง ๆ นักคอม ฯ ไม่ว่าจะเป็นน้องอัง น้องเชษฐ์ และน้องโนเบิล นอกจากนั้น ยังมีน้อง ๆ 

สายสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ ผู้บริหารคณะยังร่วมด้วยช่วยสนับสนุน สจล ด้วยการปันเงินประจ าต าแหน่งเพื่อเป็น

กองทุนช่วยเหลือน้อง ๆ นักศึกษาด้วยเช่นกัน ในการประชุมกรรมการคณะ ที่ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้แก่          

ท่านบรรณสาร ท่านประพันธ์ และท่านอาจารย์อ านาจ  มาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มีการพูดคุยกันถึงการจัดหาอุปกรณ์ PC, notebook, 

tablet เพื่อบริการบุคลากรของคณะทุกท่านให้ท างานได้อย่างราบร่ืน ขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านในความต้ังใจแม้ช่วงเวลา              

แห่งความยากล าบากนี้ 

FAM FOR THE NEXT GENERATION TOWORDS ASEAN AND WORLD



เร่ิมแล้ว การประชุม ITA โดยมีรองประกันคุณภาพ ฯ อาจารย์ณัฐวุฒิ เป็นประธานการประชุมได้ก าหนดแนวทางการรับฟังผู้มีสว่นได้เสียภายในและภายนอกเพื่อความโปร่งใสใหก้ับคณะ 

นอกจากนี้ คณบดี ได้ร่วมประชุมกับผู้ช่วยกิจการนักศึกษา อาจารย์ชนานันต์ และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ อาจารย์โอปอล์ ร่วมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะ ฯ ดร. กฤชนนท์ อัยยปัญญา ประชุมก าหนด

แนวทางกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยคณะจะเป็นผู้สนับสนุนการจัดการเสวนาในรูปแบบ webinar ภายใต้โครงการ Fam elite ที่คาด

ว่าจะด าเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 และในการประชุมสภาวิชาการในเดือนนี้ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กุลกัญญา ที่ได้ท าหน้าที่ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะที่ผ่านมา       

อย่างสมบูรณ์ และยินดีต้อนรับอาจารย์กตัญญู กับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะคนใหม่ด้วย

ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร  เดือนนี้มีหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก จัดประชุมรับฟังความเห็นในเร่ืองของการจัดวิชาโท (นานาชาติ) จากคณาจารย์คณะ    

ต่าง ๆ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สิงหะ และอาจารย์ฉัตรชัย เป็นผู้ร่วมด าเนินการประชุมด้วยความเรียบร้อย การจัดประชุมคณบดีพบหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ โดยได้เชิญ 

ผศ.ดร. ประพัฒชนม์ จริยะพันธ์ุ และ ดร. เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ เข้าร่วมด้วย ซึ่งแม้คณบดีจะมีอาการเจ็บป่วยที่เท้า และต้องได้รับการพักการใช้งานเท้าประมาณ 2 เดือน ก็ยังสามารถพูดคุยกับทุกท่าน

ได้น่ะค่ะ wfh กันค่ะ ถัดมาเป็นของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่ประกาศรับสมัครอาจารย์ไป 2 ต าแหน่ง หลักสูตรปริญญาโท บริหาร ไทย และหลักสูตรปริญญาโท/เอก นานาชาติ ก าลังเปิดรับสมัครนักศึกษา

อยู่ขณะนี้ และในหลักสูตร MBA/PhD inter ก็ได้สัมภาษณ์นักศึกษาจีนผ่านระบบออนไลน์ ด้วย application DingTalk และที่ต้องชื่นชมมา ณ ที่นี้ คือหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ที่เข้าอันดับ 8 ใน 10

อันดับการจัดมหาวิทยาลัยไทยในด้าน BBA(international program) ในปี 2562 ที่จัดโดย THE.

ขอแสดงความชื่นชมกับพลังกายและพลังใจของน้อง ๆ นักศึกษาเราน่ะค่ะ คงต้องขอย้อนหลังแสดงความยินดีย้อนหลังกับน้อง ๆ BBA inter ชั้น ปีที่ 1 คือน้อง แพร กับน้องมิ้ม        

ที่จัดทัพร่วมประกวดโครงการ U power digital challenge ร่วมกับน้อง ๆ คณะแพทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน ทีม พริกขี้หนู โดยมีอาจารย์ปิงปอง ช่วยดูแล เป็นก าลังใจให้เข้ารอบลึก ๆ    

ต่อไปน่ะคะ  ล่าสุด ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Bilal Khalid และ นส. สุนิสา จันทร์สว่าง  นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ ในการดูแลของ อาจารย์สิงหะและอาจารย์วอนชนก ที่ได้รับรางวัล 

Best Presentation Award ในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ 2
nd

International Conference on Management Science and Industrial Engineering (น าเสนอแบบออนไลน์) ระหว่าง 7-9 เมษายน 2563 

ซึ่งช่วงนี้จะเห็นการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกัน ไม่ว่าจะเป็น IAMBEST 2020 และ การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังที่ 50 (NGRC50) มีการจัดขึ้นในเดือน 

พฤษภาคม 63 นี้ทั้งสองงาน ส าหรับของคณะ ฯ เองทางคณบดีและรองคณบดีวิชาการ อาจารย์สิงหะ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในเดือนกรกฎาคม

2563 ร่วมกับพันธมิตร 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหิดล นเรศวร ขอนแก่น และมศว. 

ท้ายสุดนี้ สจล. ยังคงขยายเวลาปิดท าการชั่วคราวออกไปอีก  1 เดือน จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 รอประกาศคณะในเดือน พฤษภาคม 2563 นี้ต่อไป หวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่ดี 

ปลอดภัยกันทุกคน และขอให้ทุกท่านมีก าลังใจ มีพลังก้าวเดินไปด้วยกัน  # FAM-Fighting with Covid-19 

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง        

คณบดีคณะการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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9 APRIL 2020

คณะการบริหารและจัดการ จัดประชุมโดยใช้ห้องประชุม

อีเล็กทรอนิกส์ ZOOM โดยได้เชิญผู้แทนคณะต่างๆ

มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้แทนรวม 9 คณะ    

ร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อหลักสูตรวิชาโทนานาชาติ

การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก ที่มี ผศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุญญกุล  และคณาจารย์           

ในหลักสูตร เป็นผู้ด าเนินการหลัก

4

10 APRIL 2020

คณะการบริหารและจัดการ จัดประชุมออนไลน์ เชิญผู้ทรง 

คุณวุฒิด้านต่าง ๆ ของ สจล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณะการบริหารและจัดการ ร่วมวิพากษ์ 

ชิ้นงานการออกแบบผลติภัณฑ์เครื่องสขี้าวส าเร็จรูป พร้อมใช้

ในบ้านในคอนโด



16 APRIL 2020

คณะการบริหารและจัดการ จัดประชุมวาระเร่งด่วน    

และพบปะคณาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ เพ่ือมาตรการ

ช่วยเหลือ จัดระบบและกลไกการสอนออนไลน์ในช่วง 

Covid-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่ส าคัญวาระ

เรื่องการพิจารณาบริจาคเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร

เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา

5

17 APRIL 2020

คณะการบริหารและจัดการ จัดประชุมออนไลน์ และพบปะ

คณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และการจัดการ   

เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และเพ่ือการสื่อสารข้อมูลสถาบนั   

ให้แก่ท่านคณาจารย์และบุคลากร



20 APRIL 2020

คณะการบริหารและจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการ

บริหารวาระเร่งด่วน และติดตามงานเพื่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยผู้บริหารทุกท่านยินดี

บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนคา่เล่าเรียนให้นักศึกษาทุกคน     

ปีการศึกษา 2563 อีกทั้งมีทุนการศกึษา 100 %      

จากองค์กรภายนอกตลอดหลกัสตูร 4 ปี จ านวนมาก       

ถ้าสมัครเรียนในปีการศึกษานี้

6

25 APRIL 2020

คณะการบริหารและจัดการ สัมภาษณ์รับนักศกึษาทางออนไลน์

ผ่าน application ding talk โดยคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสตูรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาต)ิ



27 APRIL 2020

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหาร      

และจัดการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ ช่ึงจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2563 

โดยมีภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจ    

เข้าร่วม 5 มหาวิทยาลัย
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27 APRIL 2020

ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ์ และ อ.ดร.ชนานันท์ สมาหิโต ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารและจัดการ จัดประชุม

ออนไลน์ กับคณะกรรมการศิษย์เก่าคณะการบริหาร        

และจัดการ โดยมี ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา นายกสมาคม

และกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือการจัดกิจกรรม    

ต่าง ๆ ร่วมกันในช่วงภาวะวิกฤต Covid-19



28 APRIL 2020

คณะการบริหารและจัดการ จัดประชุมออนไลน์

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 

วิชาการ วิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และ ITA 

ประจ าเดือนเมษายน การจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ไว้เพ่ือบริการคณาจารย์และบุคลากร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณบรรณสาร จัทรสมศักดิ์ คุณประพันธุ์ สุประภา     

และ ผศ.ดร.อ านาจ ขาวเน เข้าร่วมประชุมให้ค า     

ปรึกษาตลอดการประชุม
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28 APRIL 2020

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ 

ร่วมประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมอีเล็กทรอนกิส ์ZOOM 

กับสภาวิชาการ สจล. โดยคณะกราบขอบพระคุณท่าน          

รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้       

ที่เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของคณะคนใหม่



ขอแสดงความยินดี
กับ น.ส.สุนิสา จันทร์สว่าง และ Mr. Bilal Khalid ที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการเวที

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 International Conference on Management Science and 

Industrial Engineering ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563

nd



ขอส่งกำลังใจให้
นักศึกษาคณะการบริหารและจดัการ ในชื่อทีม “พริกขี้หนู” ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และผ่านเข้าสู่รอบที ่2 

โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 โดยมี อ.ดร.สุชัญญา สายชนะ เป็นที่ปรึกษา



จัดทำโดย

FAM E-NEWS

งานประชาสัมพันธ์ คณะการบริหารและจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เลขท่ี 1 ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

สามารถส่งข่าว และภาพข่าว หรือค าแนะน าได้ที่ 

E-mail: chetarin.th@kmitl.ac.th

โทรศัพท์: 02-3298000 ต่อ 6284


